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Témy piatich formačných cyklov

Cyklus Kniha Nehemiášova Pastoračná aktualizácia

1. cyklus :
Prijatie vízie

Neh 1, 1-12
Nehemiáš  prijíma  vízu:  dostáva  z 
Jeruzalema dôležité správy, modlí sa, postí 
sa a dovolí, aby sa ho dotklo Božie slovo.

Aby sa zrodila vízia, je potrebné:
1. Naučiť sa snívať pod Božím pohľadom a v 
Duchu Svätom;
2. Živiť svätú nespokojnosť.

2. cyklus:
Zadefinovanie vízie

Neh 2, 1-10
Nehemiáš  si  vyhradil  čas,  aby  zadefinoval 
prijatú  víziu.  Predstúpil  pred  kráľa  a 
kráľovnú,  pričom  podstúpil  riziko  straty 
života, a zodpovedal všetky ich otázky.

Zodpovedať štyri veľké otázky vízie:
- Prečo?
- Ako?
- Pre koho?
- S kým?

3. cyklus:
Zasadiť víziu do 

kontextu

Neh 2, 11-15
Keď  Nehemiáš  prišiel  do  Jeruzalema, 
premýšľal  o  uskutočniteľnosti  Božieho 
projektu.
Vodca musí zasadiť do kontextu víziu, ktorú 
dostal v Súzach, 1000 km od Jeruzalema.

Zasadenie  vízie  do  kontextu  predstavuje 
najväčšiu  výzvu  v  tomto  procese.   Treba 
zodpovedať tri otázky:
- Čo robiť?
- Kde?
- Kedy?

4. cyklus:
Odovzdanie vízie

Neh 2, 16-20
Nehemiáš  má  vynikajúce  komunikačné 
schopnosti. Zdieľa víziu, aby ju všetci mohli 
prijať, pochopiť a osvojiť si ju až natoľko, že 
sa na nej budú podieľať.

Odhaliť, ako aplikovať princípy komunikácie 
vízie. Táto komunikácia podnecuje k účasti 
všetkých.
Overiť  si,  či  znenie  vízie  zodpovedá 
rozličným kritériám jej zrozumiteľnosti.

5. cyklus:
Realizácia vízie

Neh 3, 1-32
Tento vyčerpávajúci popis nám ukazuje, že 
Nehemiáš  uskutočnil  víziu  v  rekordnom 
čase 52 dní,   pričom podnietil  44 tímov k 
synergickej, tímovej a odhodlanej práci.

Odhaliť  kľúčové  prvky  v  dobrej  tímovej 
práci;
Podľa  príkladu  Nehemiáša,  napredovať  v 
tímovej práci a zvládať rozličné typy odporu 
voči vízii.

 „Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva 
do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, 

ktorí so záľubou ctia tvoje meno... „ 

 (Neh 1, 11)
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  P L Á N O V A N I E

● Skúsenosť dokazuje, že plánovanie je kľúčovým prvkom úspechu formácie v triu.  Preto je potrebné 
dopredu pripraviť časový harmonogram stretnutí v triu.  

● Aby sa rešpektovali všetci účastníci tria a vzhľadom na časovú vyťaženosť je dôležité dodržiavať toto 
plánovanie. Sprevádzajúca osoba dohliadne na dodržiavanie plánu. 

● Treba naplánovať sedem stretnutí: 

● Úvodné stretnutie 11. a 12.10.2021

● Päť stretnutí v triu za osem mesiacov (prezenčne, alebo videokonferencia, každá po 1 hod 30);

● Hodnotiace stretnutie na konci kurzu - 1 deň v júni 2022

  P L Á N  N A  P A S T O R A Č N Ý  R O K  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Témy cyklov Plánovanie
Stretnutia v triu treba naplánovať

v rámci členov tria

Úvodné stretnutie • 11. a 12. október 2021

1. cyklus
Prijatie vízie

• Začiatok cyklu 18. október 2021
• Stretnutie tria v týždni od: 29.11. 2021

2. cyklus
Zadefinovanie vízie

• Začiatok cyklu 6. december 2021
• Stretnutie tria v týždni od: 17.1. 2022

3. cyklus
Dať víziu do kontextu

• Začiatok cyklu: 24. január 2022
• Stretnutie tria v týždni od: 7.3. 2022

4. cyklus
Odovzdanie vízie

• Začiatok cyklu 14. marec 2022
• Stretnutie tria v týždni od: 2.5. 2022

5. cyklus
Realizácia vízie

• Začiatok cyklu: 9.máj 2022
• Stretnutie tria v týždni od: 6.6. 2022

Hodnotiace stretnutie Jún 2022 (upresní sa počas úvodného stretnutia)
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